
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HoTARAREnT.

din 2022
ChiqinEu

Cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la sus{inerea elevilor dotafi

Regulamentul cu privire la suslinerea elevilor dotali, aprobat prin Hotdrdrea
Guvemului nr. 1712006 ,"Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la sustinerea
elevilor dotati" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.5-8, art.46), cu
modificarile ulterioare, se modifici dupd cum urmeazd:

l. in textul regulamentului, sintagma ,,Ministerul Educajiei, Culturii gi

Cercetdrii", la orice form6 gramaticalA, se substituie cu sintagma,,Ministerul Educaliei Ei

Cercetirii", la forma gramatical6 corespunzdtoare;
2. La punctul 23 litera a) cifrele,,30" se substituie cu cifrele,,60";
3 . La punctul 23 litera b) cifrele ,,60" se substituie cu cifrele ,,120".
4. Prezenta HotdrAre intrd in vigoare la data publicnrii in Monitorul Oficial al

Republicii Moldova.

PRINI-MINISTRU NATALIA GAVRILITA

Con trasem neazS:

Ministrul educa{iei,
qi cercetirii Anatolie TOPALA

Ministrul finan(elor DUmitru BUDIANSCIII

in temeiul art.l9 al Codului educaliei al Republicii Moldova nr.15212014
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2014,w.319-324,art.634), cu modificdrile
ulterioare, Guvernul HOTARA$TE:



Noti informativi
la proiectul Hotlririi Guvernului cu privire la modificare Regulamentului cu

privire la sustinerea elevilor dotati

l. Denumirea autorului qi, dupi caz, a participantilor la elaborarea proiectului

Proiectul HotIr6rii Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la
suslinerea elevilor dotafi a fost elaborat de citre Ministerul Educatiei gi Cercet6rii si

Agenlia Nalionald pentru Curriculum qi Evaluare.

2. Condi(iile ce au impus elaborarea proicctului gi finaliti(ile urmirite

In conformitate cu art. 19 alin. (4) din Codul educaliei al Republicii Moldova nr.
15212014, pentru sprijinirea elevilor gi studenlilor capabili de performante inalte,
Ministerul Educa{iei 9i Cercetdrii organizeazd olimpiade gi concursuri, tabere de profil,
simpozioane qi alte activitili specifice qi acordi burse si alte forme de sprijin material.

Prin Hotdrdrea Guvemului nr. 1712006 a fost aprobat Regulamentul cu privire la
suslinerea elevilor dotali care descrie modalitali de susfinere a elevilor capabili de

performanle inalte ;i norme de finanlare pentru desfEgurarea activitalilor cu elevii capabili
de performan!e inalte (olimpiade, concursuri, tabere de pregdtire a loturilor olimpice, etc.).

in conformitate cu Capitolul II, alin. 6 lit. (c) din HotdrArea Guvernului nr.7212015
cu privire la Regulamentul privind organizarea Si funclionarea Agenliei Nalionale pentru
Curriculum Si Evaluare, Agenlia Nalionale pentru Curriculum qi Evaluare are atribu{ia de

a propune Ministerului Educaliei qi Cercetdrii inilierea, sau dup6 caz, aprobarea
proiectelor de acte normative care 1in de organizarea qi desfiqurarea concursurilor qi a
olimpiadelor scolare.

in acest sens, Agentia Nalionald pentru Curriculum qi Evaluare analizAnd Hotdrdrea

Guvernului nr. 1712006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la suslinerea elevilor
dotali, a stabilit cE prevederile ce stabilesc normativele alocaliilor zilnice de alimentare

pentru activitatea intelectuale de performanld a elevilor pe plan intern nu sunt suficiente
pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfEEurdrii acestor activitali.

Condiliile ce au impus elaborarea proiectului HotdrArii Guvemului cu privire la
modificarea normativelor de cheltuieli prev6zute in Hotdr6rea Guvernului nr. 1712006

sunt urmltoarele:
- HG nr. 1712006 prevede normativul de cheltuieli pentru alocatiile zilnice de

alimentare a elevilor participanli Ia etapele olimpiadelor raionale/municipale,
zonale, republicane, dupi cum urmeaz5: pAnd la 30 lei/persoan5/zi (pentru etapa

raionalE/municipald qi zonald),, pAni la 60 lei/persoanE/zi (pentru etapa

republicand). Astfel, analizAnd plafoanele maxime a alocaliilor zilnice de

alimentare si racordindu-le la prelurile de azi, se constantd cd este imposibil de

asigurat trei mese pe zi in sumd totald de p6nd la 60 leilzi. Totodatd, menlionhm ci
ultima modificare a alocatiilor alimentare prezentate mai sus in varianta actuald a

avut loc in anul 2013. Ca urrnare a celor enumerate, este necesard majorarea

normativelor alocate pentru alimentarea elevilor capabili de performan{e inalte



cum urmeaze: pand la 60 lei/persoan5/zi (pentru etapa raionald/municipald qi
zonal6), pand la 120 lei/persoanS./zi (pentru etapa republicand).pentru comparalie
in Tabelul 2 din Anexa nr.2 la Hotdrdrea Guvemului nr.l213l20l0 privind
aprobarea unor mdsuri de suslinere a activitelilor pentru tineret este prevazut
normativul de cheltuieli pentru alimentare in sumd de 350 leilzilpersoani la grupa
de categoria II (nalional) si 250 de lei/zilpersoani la grupa de categoria III
(local/regional).

Aprobarea acestei Hotdrdri de Guvem va asigura condiliile de organizare qi

desfEqurare a concursilor gi olimpiadelor Ecolare, prin racordarea cheltuielilor de
organizare Ia prelurile Ia zi.

dupi

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legisla(iei na{ionale cu legisla(ia Uniunii Europenii

Actul normativ nu are ca scop armonizarea legislaliei na(ionale cu legislalia Uniunii
Europene.

4. Principalele prevederi ale proiectului qi evidenfierea elementelor noi

Proiectul HotdrArii Guvernului propus spre aprobare prevede modificarea prevederilor
ce stabilesc normativele alocaliilor zilnice de alimentare pentru activitatea intelectuald de
performanld a elevilor pe plan intern, previzute in HotdrArea Guvemului nr. 17/2016.

Elementele noi ale proiectului Hotdrdrii Guvemului propus spre aprobare sunt
urmdtoarele:

- Alocaliile zilnice de alimentare pentru activitatea intelectual6 de performan{d a

elevilor pe plan intem se diferenliazd pe categorii, dupd cum urmeazi: p6n6 la 60

lei/persoan5/zi (pentru etapa raionald/municipali Ei zonalS), pdni la 120
leilpersoand/ zi (pentru etapa republican6).

TotodatE, se propune ca prezentul proiect sd intre in vigoare la data publicdrii, avAnd

in vedere orarul stabilit al olimpiadelor raionale/municipale, zonale qi republicane.
DeslEqurarea olimpiadelor incepe in luna ianuarie, respectiv, este necesar timp pentru a

realiza procedurile de achizilie a serviciilor de alimentare a participanfilor in cadrul
olimpiadelor qi concursurilor qcolare.

5. Fundamentarea economico-financiari

Pentru implementarea prevederilor prezentului proiect sunt necesare mijloace financiare
suplimentare din bugetul de stat, dar in limita bugetului aprobat pentru anul 2023.

Cheltuielile financiare suplimentare necesare Ministerului Educa{iei qi Cercetdrii, pentru

alimentarea a circa 3700 de participanfi la 2l de olimpiade qi concursuri republicane,
constituie circa 540,0 mii lei.

Cheltuielile financiare suplimentare necesare Autoritelilor publice locale, pentru

alimentarea a circa 22000 de participanli la olimpiadele raionale/municipale gi zonale,



Denumirea
Publice Local

Autoritetii Suma alocati suplimentar
mii lei
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constituie circa 590,0 mii lei. Sumele suplimentare necesare fiecirei Autoritefi publice
locale pentru implimentarea prevederilor prezentului proiect constituie:

Prezentul proiect al hotdrArii de guvem se incorporeazd in cadrul normativ actual 9i nu

impune alte modificiri.

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare



7. Avizarea si consultarea publici a proiectului

In scopul respectdrii prevederilor Legii nr.23912008 privind transparenla in procesul
decizional, proiectul este plasat pe pagina web oficiald a Ministerului Educaliei qi

Cercetirii n,rvn,.rncc.qor,.md, compartimentul Transparenfi, directoriul Transparen{d
decizionald, secliunea Modul de participare gi pe pagina web oficialS a Agen{iei Nalionale

directoriul Transparen!6 decizionald.

Prezentul proiect a fost expediat spre coordonare prealabilS Ministerului Finantelor.

partimentul Transparenli,Evaluare w\lw.alrce.gov.lrrd, compentru Curriculum si

8. Consultirile expertizei anticorupfie

Proiectul urmeazd a fi supus expertizei anticorup(ie.

9. Constatirile expertizei de compatibilitate cu legisla(ia Uniunii Europenii

Nu se aplicd.

10. Constatirile expertizei juridice

Proiectul Hotdr6rii Guvemului trmeazd a fi supus expertizirii Ministerului Justiliei.

I l. Constatirile altor expertize

Nu se aplic6.

Mi nistru

Stanislav Ciubotaru, tel.022 233 343

Rodica Bragula, tel.022233 678

V*1"'* Anatolie TOPALA


